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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
tel. (068) 4519 300-302 
fax. (068) 4512 959 
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl 
www: www.zwik.zgora.pl 
 

2. Definicje 
 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

1. Wykonawcę 

uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego 

2. SIWZ  
uważa się Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia - komplet dokumentów przygotowanych 
przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i 
złożenia oferty  

3. Zadanie 
 

uważa się Kontrakt: „Budowa sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla 
Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - 
Etap IIa 

4. Umowie 
należy przez to rozumieć Umowę na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zamówienia podpisaną 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

5. Inżyniera 

uważa się osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną 
za prowadzenie zadań w imieniu Zamawiającego 
zgodnie z zapisami FIDIC - Warunków Kontraktowych 
FIDIC dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego 

6. u.p.z.p. 
 

należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. 
nr 133 poz. 759 z późn. zm.) 

7. Klauzulę 
należy przez to rozumieć klauzule warunków 
kontraktowych FIDIC zawartych w II Tomie SIWZ  dla 
Robót projektowanych przez Zamawiającego 

8. Porozumienie 
regulujące współpracę 
Wykonawców 

należy przez to rozumieć porozumienie zawarte 
pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 
udzielenie niniejszego zamówienia regulujące 
współpracę podczas wykonywania zadania pn.: 

mailto:poczta@zwik.zgora.pl
http://www.zwik.zgora.pl/
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„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego 
w Nowym Kisielinie - Etap III” oraz ich obowiązki w 
okresie gwarancji  

9. Podmiocie  wspólnym Należy przez to rozumieć  podmiot w brzmieniu art. 23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), 
w skład którego wchodzi dwóch lub więcej 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony.  
W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 
759 ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p, przepisy wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych, a w zakresie przez nich nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze  zm.). 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa: 
 
1. Sieć wodociągowa o łącznej długości 1230,20 mb w tym: 
a) Sieci wodociągowej Ø160PE o długości L=461,3m (odcinek od węzła W1 na 

projektowanej sieciØ180 do włączenia do projektowanej sieci w węźle W4) 
b) Sieci wodociągowej Ø160PE o długości L=451,1m (Odcinek między węzłami W2 i W3) 
Łączna długość Ø160PE L=912,4m 
c) sieć wodociągową i odcinki sieci zasilające poszczególne hydranty oraz odgałęzienie do 
granicy działki. 
 Ø160PE  L=114,3m Odcinek T4÷Z9 
 Ø110PE  L=87,8m Odcinek T2÷HP2 
 Ø110PE  L=43,1m Odcinek T6÷HP12 
 Ø160PE  L=26,5m Odcinek W6÷C1 

Odgałęzienia do hydrantów 
Ø90PE  L=1,6m  Odcinek T1÷HP1   
Ø90PE  L=1,6m  Odcinek T3÷HP3  
Ø90PE  L=4,6m  Odcinek 29÷HP5 
Ø90PE  L=5,0m  Odcinek T7÷HP4 
Ø90PE  L=14,2m Odcinek T8÷HP6 
Ø90PE  L=1,6m   Odcinek T9÷HP7 
Ø90PE  L=2,1m   Odcinek T10÷HP8 
Ø90PE  L=15,4m Odcinek T5÷HP9 

Łączna długość rurociągów: 
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   Ø160PE  L=140,8m 
   Ø110PE  L=130,9m 
   Ø90PE  L=46,1m  
2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 1094 mb w tym:  
a) Kanał grawitacyjny główny o średnicy Ø200PVC i długości 
   L= 242,0m  odcinek K’’9÷S8 
   L=181,7m odcinek S4÷1SRT 
   L=184,1m odcinek S35÷3S10 
   L=385,1m odcinek 3S6÷3S23 

 
Łączna długość  Ø200PVC L=992,9m 

b) odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej 
Ø200PVC L=89,5m  (16szt.) 
Ø160PVC L=11,6m  (1szt.) 
3. Budowa sieci telekomunikacyjnej 

Budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej (dwie rury  DVK110) –  1608 m 
Budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej (dwie rury SRS110) –  10m 
Budowa studni kablowych SKO-2 – 35 szt 
Budowa studni kablowych SKO-2g – 1 szt 
Zamontowanie stelaży zapasu kabla –  4 szt 
Wciągnięcie kabla światłowodowego – 1,162 km 

 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w 
języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, drugie  
wydanie angielsko-polskie 2004. 

 
2) Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

 
3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45111200-0 - Roboty ziemne 
45111240 - Roboty w zakresie odwadniania wykopów 
45221250-9 - Przeciski  
45231300-8 - Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa  
45232310 -8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych  
45314200 - 3 Instalowanie infrastruktury kablowej  
45233120-6 - Roboty drogowe w zakresie odtworzenia nawierzchni i 
zagospodarowanie terenu 
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5. Zamówienia częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
 

6. Zamówienia uzupełniające. 
 
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

u.p.z.p., Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do 
wartości nie przekraczającej 20% zamówienia podstawowego.  

2. Ewentualne zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust. 1 zostaną 
udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 
6 u.p.z.p. 

3. Do określenia wynagrodzenia za te roboty zostaną zastosowane stawki w 
wysokości odpowiadającej stawkom określonym w przedmiarze do 
niniejszego kontraktu, a w razie ich braku - nośniki kosztów, tj.: stawka 
roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiałów i 
sprzętu wg cennika SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie 
robót dla województwa lubuskiego. 

4. W przypadku wystąpienia w/w robót, wymagane są następujące dokumenty 
stanowiące podstawę przygotowania umowy : 
a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub 

ich upoważnionych przedstawicieli, 
b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez 

Wykonawcę i sprawdzony przez właściwego inspektora, 
c) protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 

w których jest to konieczne). 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2013 r. Jest to Czas na Ukończenie, 
zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania 
oceny tych warunków oraz dokumenty i oświadczenia 
potwierdzające spełnianie tych warunków 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
Ø posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Ø posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Ø dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
Ø sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

- oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.  

Za spełniającego niniejszy warunek uznani będą Wykonawcy, którzy przedłożą: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),  

b)   
1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich),  

2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
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lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich), 

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich), 

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik  nr  2 do 
niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone oświadczenia dla każdego z nich lub 
oświadczenie wspólne),  

f)       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust.1, na podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzone według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
oświadczenia dla tego/tych Wykonawcy/Wykonawców, który/którzy 
wykazuje/wykazują spełnianie warunków lub oświadczenie wspólne). 

 
Oświadczenie z pkt e) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być 
podpisane przez: 

· każdego Wykonawcę spełniającego warunek lub 
· upoważnionego przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego 

oświadczenie. 
 
Oświadczenie z pkt f) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być 
podpisane przez: 

· Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub 

· przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców 
wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Za spełniającego niniejszy 

warunek uznani będą Wykonawcy, którzy (w przypadku  wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie - w 
tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, 
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) 
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w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: 

- minimum jedną robotę, której przedmiotem było wybudowanie co najmniej 
500 m sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym. 

oraz 

- minimum jedną robotę, której przedmiotem było wybudowanie co najmniej 
500 m sieci wodociągowej. 

oraz 

- minimum jedną robotę, której przedmiotem było wybudowanie co najmniej 
1000 m podziemnych kablowych sieci światłowodowych 

Dopuszcza się wykonanie w/w robót w ramach odrębnych zamówień lub 
łącznie w ramach kilku zamówień. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej IDW 
oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez 
Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone, zawierały co najmniej: 

a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym 
postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą, 

b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 
c. wskazanie rodzaju i zakresu robót, 
d. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
e. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania niniejszego zamówienia. Za spełniającego niniejszy warunek 
uznani będą Wykonawcy, którzy (w przypadku  wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne 
kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek 
złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będą spełnianie tego warunku) wskażą do uczestniczenia w 
wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: 

a) kierownika budowy posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie 
zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót (po uzyskaniu 
uprawnień) na budowach sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych 
z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
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b) kierownika budowy/robót budowlanych w telekomunikacji posiadającego 
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy/robót (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w 
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć:  

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych 
przez nie czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami - 
rozumiane jako informacja, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 6) 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. nr 226, poz. 1817 ze zmianami),, sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 

2. Informacje - rozumiane jako informacja, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 6) 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. nr 226, poz. 1817 ze zmianami), na temat doświadczenia 
zawodowego poszczególnych osób wskazanych w Załączniku nr 4, 
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej 
IDW.  

3. Do w/w dokumentów należy załączyć oświadczenie, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia 
wymagane wyżej w punktach 9.1.3)a), 9.1.3)b) sporządzone według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej IDW. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust. 1 Prawa budowlanego, 
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

  
  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełniającego warunek dotyczący 
sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć 
ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą 
spełnianie tego warunku):  

 

a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000,00 zł lub 
posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.   

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
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zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, 
potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej 
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w 
wymaganej wysokości, 

 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW). 
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
u.p.z.p. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tych podmiotów w 
okolicznościach wymienionych w  art. 24 ust. 1 u.p.z.p. i wymienionych w pkt. 
9.1.1)a),   9.1.1)b)1,   9.1.1)b)2,   9.1.1)c),   9.1.1.d),   9.1.1)e). 
 
Ponadto, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., wymaga się przedłożenia 
informacji, o której mowa w pkt. 9.1.4)a), dotyczącej tych podmiotów. 
 
 
2. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226, poz. 1817 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej 
w: 

1) pkt. 9.1.1)a), 9.1.1)b)1 i 9.1.1)b)2, 9.1.1)d) składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:   
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
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2) pkt 9.1.1).c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 

3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.2.1)a) i c) oraz 
9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 
9.2.1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.  Przepis ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli dokumenty wymagane w pkt. 9 SIWZ będą przedkładane do oferty w innym 
języku niż język polski, Wykonawca winien załączyć do nich również 
poświadczone przez siebie ich tłumaczenie na język polski. 

6. Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną/e do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w 
innych walutach niż określono w pkt. 9 niniejszej IDW, Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych lub 
z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, jeśli dniem ukazania się ogłoszenia jest 
sobota. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych 
danych finansowych. 

8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia”.  

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto 
tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o realizację 
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niniejszego zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne 
porozumienie regulujące ich współpracę zawierającą w swojej treści następujące 
postanowienia:  

- związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania 
umowy dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego (okres 
realizacji zadania + okres gwarancji), 

- wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę, 

- role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących 
zamówienie, 

- solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec 
Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 
umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego, 

- numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane 
płatności z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.  

 

11. Wadium 
 
1. Wysokość wadium. 
 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 
wysokości 

 
40.000,00 zł 

słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 
 
2.  Forma wadium. 
 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 

gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 
winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
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d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 
Wykonawca: 
· w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 u.p.z.p., nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub 

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
· nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
· zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”. 
3) Postanowienia pkt 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych 

powyżej w pkt. 11.2.1)b) i 11.2.1)e). 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra 

Bank Zachodni WBK SA II O / Zielona Góra 
Nr rachunku: 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 

 
 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz 

z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) w siedzibie Zamawiającego 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja"  Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110 a,  
65-120 Zielona Góra, pokój nr 107 (sekretariat). 

 
3) Oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego 

formach niż w formie pieniężnej powinien być składany w nieprzeźroczystej 
kopercie z dopiskiem: 

 
"[Nazwa i siedziba  Zamawiającego] 

„WADIUM  na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na  
[nazwa przetargu zgodna z nazwą z SIWZ i ogłoszenia o przetargu] 

 
 a kopia wadium winna zostać załączona do oryginału oferty oraz kopii oferty. 
 
4) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
4. Termin wniesienia wadium. 
 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
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będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 

 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
u.p.z.p.   

 
6. Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 
u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie;  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
1. Informacje ogólne. 

 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu zgłoszenia wad i usterek. 
 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie (wraz z podatkiem VAT). 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

  
 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra 

Bank Zachodni WBK SA II O / Zielona Góra 
Nr rachunku: 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 

 
3)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje 
się do niej odpowiednio treść pkt. 11.2.2) IDW.  

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 
ust. 3 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje 
się art. 149 u.p.z.p. 

 
 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1) Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

kwotę wynoszącą  30% wartości zabezpieczenia. 
 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej IDW, jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z 
realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

 
1. Wymagania podstawowe. 

 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione 
przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane 
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  
 
 

2. Forma oferty. 
 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 3 egz. (1 oryginał i 2 kopie), 

mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie pod warunkiem, że będą czytelne. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie, przy 
czym kopie mogą być kserokopiami oryginału). 
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5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt.14.1.4) 
IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 

3. Zawartość oferty. 
 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej IDW wraz z ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY, 
sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 1A do 
niniejszej IDW. 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1, na podstawie art. 44 u.p.z.p., sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, 
zakresu wykonywanych przez nie czynności i  o podstawie dysponowania 
tymi osobami, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do niniejszej IDW, 

e) informacje na temat doświadczenia zawodowego poszczególnych osób 
wskazanych w załączniku nr 4, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW, 
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f) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, 

g) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału 
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 
finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej 
IDW,  

h) wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, 
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone,  

i) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru, 

j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

k) dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - 
do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, natomiast w 
przypadku złożenia wadium w innej formie kopię orygnału dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium w formie (innej niż pieniężna) 
dopuszczonej przez Zamawiającego, 

l) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW, 
m) parafowany wzory: Aktu Umowu, Warunków Ogólnych, Warunków 

Szczególnych, Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu i Karty 
Gwarancyjnej, 

n) wyceniony Przedmiar Robót na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 9. 

 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 
 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

2) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
wykonawca powinien umieścić w nieprzeźroczystej kopercie i dołączyć na 
końcu oferty. 

3) Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być opisana (spis 
dokumentów). 
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15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w 
zakresie merytorycznym oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień 
publicznych jest Krystyna Sterna tel. nr (68) 451 29 50, fax nr (68) 451 29 59, pok. 
nr 14 w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00-14.00. 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy złożyć w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie) w siedzibie 

Zamawiającego "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja"  Sp. z o.o.; ul. 
Zjednoczenia 110 a, 65-120 Zielona Góra, pokój nr 107 (sekretariat) w 
nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  15.03.2013 r. do godz.  11.30 
 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 

 
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

 „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej  
dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap III”  

 
Nie otwierać przed dniem: 15.03.2013 r., godz. 12.00. 

 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres 
Wykonawcy. 

 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego "Zielonogórskie Wodociągi i 
Kanalizacja"  Sp. z o.o.; ul. Zjednoczenia 110 a, 65-120 Zielona Góra, pokój nr 105 
(sala konferencyjna) 
 

W dniu 15.03.2013 r. o godz.  12.00 
 
 

18. Termin związania ofertą 
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Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

19. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i wynika z wycenionego 
przedmiaru robót.   

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w Tomie II niniejszej SIWZ (wzorze umowy).  

 

20. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i 
ich znaczenie: 

 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 100 % 100  punktów 
 
 

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 
W związku z zastosowaniem jedynego kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną 
do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min   • 100 pkt 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Ci cena oferty "i" 
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta 
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
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4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

21. Tryb oceny ofert.  
 
 
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste  omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 
2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
  

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie Wykonawca 
zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

 
3.  Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 
wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 
2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia.  
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1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

u.p.z.p. nie stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w Tomie I pkt. 8 niniejszej IDW; 
6) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w niniejszej SIWZ. 
 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy o 
realizację niniejszego zamówienia publicznego pod następującymi warunkami: 

 
Warunki materialne: 
 

a) zmiany wysokości podatku VAT, 
b) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność 

wykonania robót dodatkowych albo uzupełniających, czy też 
zamiennych, 

c) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezależnych 
od stron,  

d) zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, 
e) zmiana obowiązujących przy realizacji zadania wytycznych lub zmiany 

wytycznych unijnych, w tym w szczególności dotyczących zasad 
kwalifikowalności wydatków, 

f) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność 
wykonania projektów zamiennych, 

g) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy wskutek zaistnienia 
okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót z przyczyn 
organizacyjnych i technicznych, 

h) wystąpienie okoliczności powstania szkody środowiskowej o znacznych 
rozmiarach i zasięgu, 

i) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy, 

j) zmiana terminu wykonania zamówienia: 
· może zostać zmieniony/przesunięty z powodu niesprzyjających 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prób i 
sprawdzeń, dokonania odbiorów, klęski żywiołowe, 

· zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego – wstrzymanie robót/usług przez Zamawiającego, 
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w 
dokumentacji projektowej, 

· zmiany będące następstwem działania organów administracji – 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez 
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organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

k) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

l) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc, 
m)  zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 

· zmiany technologiczne: 
ü konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 

ü odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

ü konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych. 

 
 
Warunki formalne: 
 
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być 
przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po 
przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania 
obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. 
Negocjacje będę mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w 
razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. 
W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie 
zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisane zostanie przez strony aneks do 
umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. 
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe 
będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania 
przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy 
– na czas wynikający z przedłużenia. 
 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 12.2.2) IDW. 

4. Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi 
wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, przed 
podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 



Instrukcja dla Wykonawców – TOM I SIWZ 
_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku 
Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap III 
Numer zamówienia: RR/RI-51/TS-123/08-III 
 

25 

ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 
94, poz. 1037 ze zm.) lub wypis/odpis umowy spółki zezwalający na 
zaciąganie takich zobowiązań. 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II 
niniejszej SIWZ.  
  

23. Środki ochrony prawnej 
 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Działem VI Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
 

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.  
Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem powinny zostać 
niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby zachować ich ważność. 
Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się drogą elektroniczną, ale tylko 
w zakresie czynności zawartych w art. 38 u.p.z.p. (wyjaśnień treści SIWZ oraz 
modyfikacji). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania dokumentu. Wszystkie dokumenty przekazane drogą elektroniczną 
powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby zachować ich ważność. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa 
uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, 
że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy 
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45 do godz. 14.45.  
 

25. Podwykonawstwo. 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty. 
 

26. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 
 
 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  
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2.  Załącznik nr 1A Wzór Załącznika do Oferty  
3.  Załącznik nr 2 

 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

4.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
Pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 

5.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami 
na temat kwalifikacji zawodowych, zakresu 
wykonywanych przez nie czynności i o podstawie 
dysponowania tymi osobami 

6.  Załącznik nr 5 Wzór informacji na temat doświadczenia zawodowego 
dla poszczególnych osób wskazanych w zał. nr 4 

7.  Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia 

8.  Załącznik nr 7 Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania 
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy 
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 
finansowych na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia 

9.  Załącznik nr 8 Wzór wykazu wykonanych robót 
10.  Załącznik nr 9 Wzór Przedmiaru robót 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Na: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  

oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym 
Kisielinie - Etap III 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RR/RI-51/TS-123/08-III 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     
    
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia 

wynosi ......................................... PLN (słownie: ..................................... PLN), 
w tym należny podatek VAT................... PLN (słownie: ……………..…… PLN) 
cena bez podatku VAT - ……............................................................ PLN 
(słownie: . ........................................................................ PLN), 

4) termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2013 r. 
5) warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Wykonawcy. 
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6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę 
zgodnie z treścią pkt. 12 IDW, 

9) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenia zamówienia]1,  

10)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 
w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U.  z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania2: 

 
Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 
a)    

 
12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom]3:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 
 

a)   
 

5. Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

1)      
2)      

 
 
 
 

                                                
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 1A – Wzór Załącznika do Oferty  
 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

Na: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym 

Kisielinie - Etap III 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RR/RI-51/TS-123/08-III 

 
Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym załączniku do oferty 
 Klauzule Warunków 

Ogólnych Kontraktu lub 
Warunków Szczególnych 

 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 1.1.2.2 &1.3 

„Zielonogórskie Wodociągi i 
Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
Polska 
 

Nazwa i  adres 
wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

………………………. 
……………………… 
………………………. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 
<Nazwa i adres Inżyniera 
zostaną podane przez 
Zamawiającego przed 
podpisaniem Kontraktu> 

Czas na Ukończenie 
Robót 1.1.3.3 do dnia 30.11.2013 r. 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 365 dni od daty wydania 
Świadectwa Przejęcia 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 oznacza Okres Rękojmi  

Okres Gwarancji  1.1.3.10 
24 miesiące od daty 
upływu okresu Zgłaszania 
Wad  

Elektroniczny system 
przekazywania danych 1.3 

fax lub E-mail – przy czym 
winien być potwierdzony 
na piśmie 
 

Prawo rządzące 
Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej 

Polskiej 
Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 
Czas przekazania terenu 

budowy 2.1 Do 30 dni po podpisaniu 
umowy 

Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 

Kontraktu 
4.2 

10 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (włącznie z 
VAT) określonej w Akcie 
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Umowy 
Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara Umowna za zwłokę 8.7 określono w Warunkach 
Szczególnych 

Maksymalna kwota kar za 
zwłokę 8.7 określono w Warunkach 

Szczególnych 
Minimalna kwota 
Przejściowego 

Świadectwa Płatności 
14.6 500.000,00 zł 

Waluta Płatności 14.15 PLN 
Okresy na przedłożenie: 
-dowodów ubezpieczenia 

-stosownych polis 
18.1(a)(b) 

Przed Datą Rozpoczęcia 

Suma Ubezpieczenia 
Robót i Sprzętu 18.2 100 % Wartości Umowy 

łącznie z VAT 
Minimalna kwota 
ubezpieczenia od 

roszczeń osób trzecich 
18.3 

1.000.000,00 zł za 
wypadek niezależnie od 
ilości zdarzeń 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

W ciągu 42 dni po tym, 
kiedy jedna ze Stron da 
drugiej Stronie 
powiadomienie o swoim 
zamiarze wniesienia sporu 
do Komisji Rozjemczej 
zgodnie z klauzulą 20.4 

Liczba członków komisji 
Rozjemczej 20.2 1 

Członkowie Komisji 
Rozjemczej wyznaczeni 

przez 
20.3 

Po jednym członku  
wyznaczonym przez 
Zamawiającego oraz 
Wykonawcę. Jednego 
członka , 
przewodniczącego 
wyznaczy prezes SIDIR 

Właściwości Sądu 22.5 

Do rozstrzygania sporów 
powstałych z tytułu 
realizacji umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby 
Zamawiającego 

 
Podpis(y) 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RR/RI-51/TS-123/08-III 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwy Wykonawców Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 - tekst jednolity z późn. zm.). 
 
 

Oświadczam, że  brak jest podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla Lubuskiego 
Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap III” na podstawie przesłanek 
określonych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 133, poz. 759 ze zm.). 
 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RR/RI-51/TS-123/08-III 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwy Wykonawców Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm) 

 
Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010  Nr  133,  poz.  759  z  późn.  zm.),  
oświadczam/y, że spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego 
w Nowym Kisielinie - Etap III”, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat 
kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych przez nie 
czynności i o podstawie dysponowania tymi osobami 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RR/RI-51/TS-123/08-III 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
  
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

 
WYKAZ OSÓB,  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 
L.p. Imię i nazwisko Proponowane 

stanowisko w 
realizacji 
zamówienia 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą (*) 

    
    
    

 
(*) np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, udostępnienie przez inny podmiot 
 
 
PODPIS(Y): 
 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(

ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 – wzór informacji na temat doświadczenia 
zawodowego dla poszczególnych osób wskazanych w zał. nr 4 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RR/RI-51/TS-123/08-III 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ………………………………….. (*) 
 
Wykonawca przedstawia wg poniższego wzoru informacje na potwierdzenie 
spełniania warunku wymaganego w pkt. 9.1.3) IDW 
 

l.p. Imię i 
nazwisko 

 Sprawowane 
stanowisko  

Opis 
uprawnień 

Opis 
budów i 

robót 

Okres 
realizacji 
od - do 

(dzień-m/c-
rok) 

      

      

 
(*) należy wypełnić odpowiednio dla: kierownika budowy, kierownika budowy/robót 
budowlanych w telekomunikacji 
 
PODPIS(Y): 
 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(

ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RR/RI-51/TS-123/08-III 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam/y, że  osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
niniejszego zamówienia  (wykazane w Załączniku nr 4 i nr 5) posiadają, 
wymagane postanowieniami punktu 9.1.3) uprawnienia.  

 
 
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(

ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 7 – wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w 
zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RR/RI-51/TS-123/08-III 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
 
PODMIOT: 
 
l.p. Nazwa Podmiotu/ów Adres Podmiotu  
   
   
   

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 
Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 133, poz. 759 z późn. zm.): 
  
I.  ja ………………………………………………..(imię i nazwisko) upoważniony do 
reprezentowania …...………………………………………… (nazwa podmiotu/ów) 
zobowiązuję się  do oddania do dyspozycji Wykonawcy/om 
………………………………………...…………………… (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) 
następujących własnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap 
III” w zakresie: 
 
1) wiedzy i doświadczenia* 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
(np. załącznik nr 8, poz. 1 – jako potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego wiedzy i 
doświadczenia + dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) 
w następującej formie i na następujących zasadach 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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II  ja ………………………………………………..(imię i nazwisko) upoważniony do 
reprezentowania …...………………………………………… (nazwa podmiotu/ów) 
zobowiązuję się  do oddania do dyspozycji Wykonawcy/om 
………………………………………...…………………… (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) 
następujących własnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap 
III” w zakresie: 

 
2) potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
np. załącznik nr 4, poz. 1, zał. nr 5 i 6 
w następującej formie i na następujących zasadach 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

III ja ………………………………………………..(imię i nazwisko) upoważniony do 
reprezentowania …...………………………………………… (nazwa podmiotu/ów) 
zobowiązuję się  do oddania do dyspozycji Wykonawcy/om 
………………………………………...…………………… (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) 
następujących własnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap 
III” w zakresie: 

 
 

3) sytuacji ekonomiczno-finansowej 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
(np. środki finansowe + i informacja z banku) 
w następującej formie i na następujących zasadach 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
PODPIS(Y) PODMIOTU/ÓW UDOSTĘPNIAJĄCEGO/YCH ZASOBY: 

l.p. Nazwa 
Podmiotu 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
oświadczenia w imieniu 

Podmiotu  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszego 
oświadczenia w 

imieniu Podmiotu 

Pieczęć 
Podmiotu  

Miejscowość  
i  data 
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PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(

ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 8 - wzór wykazu wykonanych robót 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  

 
RR/RI-51/TS-123/08-III 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra 
 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

 wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
zadania 

inwestycyjnego 

Przedmiot roboty 
(rodzaj, zakres robót)*  

początek 
(dd-m/c-rok) 

zakończenie 
(dd-m/c-rok)) 

Odbiorca  
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy  

Nazwa 
podmiotu 
oddającego 
Wykonawcy 
zasoby 

1.         
2.         
3.         

 
* opisać w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku i doświadczenia opisanego 
w punkcie 9.1.2) IDW 
 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty wskazane w 
tabeli powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak 
dokumentu lub dokument niepotwierdzający powyższego skutkuje nie uznaniem danej roboty za 
wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną. 
 
PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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